
 

1 
 

1. Pendahuluan 

Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang merambat melalui udara, atau bisa juga 

dikatakan bunyi adalah vibrasi pada medium. Telinga manusia berasosiasi dengan bunyi. 

Gelombang bunyi merambat di udara yang memiliki frekuensi yang dapat dirasakan 

membran basilar telinga manusia, yaitu antara 20 – 20000 Hz. Gelombang ultrasonik sudah 

tidak dapat didengar manusia, yaitu di atas 20 KHz, namun bukan berarti tidak bisa 

dimanfaatkan. Beberapa contoh aplikasi yang memanfaatkan gelombang ultrasonik yaitu 

pengukuran jarak, ultrasound medical imaging, sonar, dan pengujian non-destruktif pada 

material. 

 

Gambar 1. Pengukuran Jarak Menggunakan 

Gelombang Ultrasonik [1]. 

 

Gambar 2. Ultrasound Medical Imaging yang 

Memperlihatkan Kondisi Janin [2]. 
 

 

Gambar 3. Sonar [3]. 

 

Gambar 4. Pengujian Non-Destruktif pada Material 

Pipa Berongga Inspeksi Hasil Sambungan Welding [4]. 

Mendeteksi maupun memancarkan gelombang ultrasonik pada beberapa aplikasi di atas 

melalui transduser ultrasonik yang terbangun dari materi-materi piezoelektrik. Adanya 

pelaifan yang membuat isyarat pada transduser penerima terlalu kecil untuk dideteksi. 

Pelaifan yang terjadi akibat kecepatan rambat gelombang ultrasonik pada medium yang 

bervariasi. Kecepatan rambat dipengaruhi oleh masa jenis dan suhu tiap medium. 

Tabel 1. Kecepatan Rambat berbagai Medium [5]. 

Medium Kecepatan Rambat 

Udara (0oC) 343 m/s 

Helium (0oC) 1005 m/s 

Air (20oC) 1440 m/s 
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Air laut (20oC) 1560 m/s 

Beton Konkret (15oC) ≈ 3000 m/s 

Aluminium (15oC) ≈ 5100 m/s 

Salah satu penelitian yang sudah dilakukan adalah perancangan dan investigasi 

eksperimental charge amplifier pada transduser ultrasonik oleh Svein Kristian Hansen, the 

Arctic University of Norway. Menurut Hansen, pada frekuensi yang lebih rendah, tanggapan 

frekuensi datar sangat disarankan dan pada frekuensi 1 – 20 MHz memiliki tanggapan 

frekuensi yang diinginkan dan memiliki penguatan yang dapat diterima. Rancangan op-amp 

dan teori amplifier secara umum ditinjau, kemudian digunakan untuk merancang dua charge 

amplifier yang bekerja dengan transduser ultrasonik. Simulasi untai charge amplifier dengan 

SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis) berupa LTSPICE, mewujudkan 

untai, dan mengujinya secara eksperimental. Penguatan satu tahap memberi amplifikasi 

yang lebih rendah daripada penguatan dua tahap, namun masih berada dalam kisaran 

amplifikasi yang dapat diterima. Charge amplifier memiliki tanggapans frekuensi yang sesuai 

dengan isyarat asli yang jauh lebih sesuai daripada current amplifier. Hal itu dikarenakan 

pengaruh noise pada frekuensi tinggi yang hampir tidak ada [6]. 

Dari berbagai latar belakang di atas, maka pada penelitian ini dirancang alat untuk 

memperkuat isyarat di sensor penerima transduser ultrasonik yang terjangkau dan sesuai 

kebutuhan. 

2. Metode 
2.1 Transduser Piezoelektrik 

Transduser piezoelektrik menghasilkan muatan listrik sebagai tanggapan terhadap gaya 

mekanik. Hubungan matematis antara gaya yang diterapkan pada bahan piezoelektrik dan 

jumlah muatan yang dihasilkan ditentukan oleh koefisien muatan piezoelektrik [7].  

 
Gambar 5. Gambaran Transduser Piezoelektrik. 

 
Gambar 6. Sumber Arus. 

Berdasarkan muatan yang dihasilkan transduser piezoelektrik, maka diagram untai 

setaranya bisa menggunakan sumber arus. Arus listrik (ampere) adalah jumlah muatan 

(coulomb) yang mengalir per detik dalam suatu untai yang berarti arus adalah laju perubahan 

terhadap muatan secara derivatif, yang secara matematis dinyatakan sebagai berikut: 

𝐼 = 𝑑
𝑄

𝑑𝑡
      (1) 

Pemodelan perangkat piezoelektrik menggunakan sumber arus karena muatan yang 

dihasilkan oleh transduser piezoelektrik bergerak menjadi arus, dengan nilai arus sama 

dengan turunan muatan (Gambar 6). Muatan listrik yang dihasilkan materi piezoeletrik 

tersimpan dalam kapasitor, yang kapasitansinya menjadi bagian integral pemodelan untai 

setara pada Gambar 7. 
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Gambar 7. Pemodelan Untai Setara. 

 
Gambar 8. Charge Amplifier.  

Tegangan keluaran untai di atas sama dengan integral arus terhadap waktu dan 

kapasitansi sehingga: 

𝑉 =
1

𝐶
∫ 𝐼 𝑑𝑡     (2) 

Persamaan (1) disubstitusikan ke Persamaan (2), menjadi: 

𝑉 =
1

𝐶
∫

𝑑𝑄

𝑑𝑡
 𝑑𝑡 =

𝑄

𝐶
    (3) 

Tegangan keluaran (Vout) pada pemodelan transduser piezoelektrik ini menjadi tegangan 

masukan (Vin) pada penguat charge. 

2.2 Charge Amplifier 

Perubahan fisis dalam gaya, tekanan, atau percepatan yang diterapkan pada bahan 

piezoelektrik sebanding dengan muatan. Muatan yang dihasilkan oleh bahan piezoelektrik 

sebagai tanggapan terhadap tekanan mekanis cukup kecil sehingga membutuhkan penguat 

yang dapat mengubah muatan sensor menjadi isyarat yang dapat digunakan, yang 

sebanding dengan kapasitansi transduser, sebuah operational amplifier (selanjutnya disebut op-

amp) untai integrator yang disebut charge amplifier (Gambar 8). 

Vin merupakan masukan untai setara sensor ultrasonik. Jika op-amp ideal, maka V_ adalah 

ground semu dan tidak ada arus bias sehingga arus I mengalir seluruhnya ke Cf, arus di R1 

sama dengan arus yang mengalir Cf, maka tegangan keluaran penguat: 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = −
1

𝑅1𝐶𝑓
∫ 𝑉𝑖𝑛 𝑑𝑡      (4) 

Tegangan masukan Vin penguat sebanding dengan Q atau sebanding dengan gaya yang 

diterima pada sensor dan kapasitor umpan balik Cf, serta tidak bergantung pada kapasitansi 

kabel atau kapasitansi internal sensor. Persamaan fungsi pindah charge amplifier untuk 

mendapatkan penguatan dan frekuensi penggal adalah sebagai berikut: 

𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑛
=  −

𝑍𝑓

𝑍𝑔
= −

1

𝑠𝐶𝑓

𝑅1
= −

1

𝑠𝑅1𝐶𝑓
     (5) 

Penguat integrator merupakan fungsi frekuensi, untuk isyarat dengan frekuensi rendah 

(isyarat DC), kapasitor berperilaku open-circuit, penguatannya menjadi tak berhingga yang 

menyebabkan saturasi pada tegangan keluaran. Ketika frekuensi masukan meningkat, 

kapasitor terisi hingga berperilaku short-circuit, dan secara bertahap mengubah tegangan 

keluaran. Pada op-amp tak ideal, terdapat arus bias pada kaki masukan yang mempengaruhi. 



 

4 
 

Untuk mengontrol amplifikasi DC dan menjaga kestabilan umpan balik integrator, maka 

ditambahkan resistor R2 yang paralel dengan kapasitor Cf. 

 
Gambar 9. Active Low-pass Filter. 

 
Gambar 10. Active High-pass Filter. 

Fungsi pindah integrator dituliskan menjadi: 

𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑛
= −

𝑍𝑓

𝑍𝑔
= −

𝑅2

𝑅1
∙

1

1+𝑠𝑅2𝐶𝑓
      (6) 

𝜔𝑐ℎ =  
1

𝑅2𝐶𝑓
        (7) 

𝑓𝑐ℎ =
1

2𝜋𝑅2𝐶𝑓
        (8) 

Penguatan pada fekuensi kurang dari frekuensi penggal (𝑓 ≪ 𝑓𝑐ℎ) ditentukan oleh nilai 

𝑅2 𝑅1⁄ , sedangkan pada frekuensi-frekuensi tinggi (𝑓 ≫ 𝑓𝑐ℎ) penguatan berkurang sebesar 20 

dB/dekade. 

Penguatan gandengan isyarat AC yang stabil pada Gambar 10 diperoleh dengan 

menambahkan kapasitor Cg seri terhadap R1. Kapasitor ini berfungsi menghalangi komponen 

DC isyarat masukan dan R1 menentukan tanggapan 3 dB frekuensi rendah untuk penguat. 

Fungsi pindahnya dituliskan sebagai berikut: 

𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑛
= −

𝑍𝑓

𝑍𝑔
= −

𝑅2

𝑅1(1+
1

𝑠𝑅1𝐶𝑔
)

= −
𝑅2

𝑅1
∙

𝑠𝑅1𝐶𝑔

𝑠𝑅1𝐶𝑔+1
     (9) 

𝜔𝑐𝑙 =  
1

𝑅1𝐶𝑔
      (10) 

𝑓𝑐𝑙 =
1

2𝜋𝑅1𝐶𝑔
      (11) 

Penguatan pada fekuensi kurang dari frekuensi penggal (𝑓 ≪ 𝑓𝑐𝑙) akan bertambah sebesar 20 

dB/dekade, sedangkan pada frekuensi 𝑓 ≫ 𝑓𝑐𝑙 ditentukan oleh nilai  𝑅2 𝑅1⁄ .  

Penggabungan kedua untai tapis diatas yang merupakan untai band-pass filter seperti 

ditunjukan Gambar 4. Total fungsi pindah untai integrator band-pass filter menjadi sebagai 

berikut. 
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Gambar 11. Active Band-pass Filter. 

 
Gambar 12. Single-Supply System. 

𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑛
= −

𝑍𝑓

𝑍𝑔
= −

𝑅2

𝑅1
∙

𝑠𝑅1𝐶𝑔

𝑠𝑅1𝐶𝑔+1
∙

1

1+𝑠𝑅2𝐶𝑓
    (12) 

Dengan menggunakan single-supply system seperti Gambar 12, maka perlu tegangan bias 

pada kaki non-inverting op-amp sebesar: 

𝑅

𝑅+𝑅
× 𝑣𝑐𝑐 =

𝑣𝑐𝑐

2
      (13) 

Ketika tidak ada isyarat masukan, maka isyarat keluaran berada di tengah rentang suplai, 

sehingga tegangan yang tersedia untuk ayunan isyarat positif dan negatif dimaksimalkan. 

 

2.3 Perancangan Sistem 

Sistem yang direalisasikan ditunjukkan dengan diagram kotak di bawah ini.  

 
Gambar 13. Diagram Kotak Sistem yang Dirancang 

Cara kerjanya sebagai berikut: Function Generator (selanjutnya disebut FG) 

membangkitkan isyarat tegangan kotak dengan lebar pita 40 KHz ke sensor ultrasonik Tx 

yang akan dipancarkan menuju Rx. Penggunaan isyarat tegangan kotak agar sensor 

penerima Rx lebih mudah mendeteksi kedatangan isyarat ultrasonik dibandingkan 

menggunakan isyarat kontinu sinusoidal. Isyarat FG juga diamati pada osiloskop untuk 

menentukan awal eksitasi gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik merambat di dalam 

material dengan kecepatan tertentu (v) sesuai jenis material. Setelah gelombang menempuh 

jarak L sesuai jarak Tx dan Rx, maka sensor Rx menerima gelombang ultrasonik yang datang, 

lalu dikuatkan oleh charge amplifier yang diamati pada osiloskop. Jadi osiloskop dapat 

membandingkan pulsa datang dan pulsa yang diterima. 
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3 Hasil dan Pembahasan 

3.1 Spesifikasi alat dan Perangkat Pengukuran  

Spesifikasi alat yang dirancang adalah sebagai berikut. 

1. Frekuensi kerja 40 KHz sesuai frekuensi resonan transduser yang digunakan 

2. Bati minimal 40 dB 

3. Isyarat input minimum yang masih bisa diperkuat  250 mV  

4. Menggunakan catu daya 3,3 V 

Perangkat yang digunakan untuk melakukuan perancangan, pengukuran, dan pengujian 

dari charge amplifier adalah sebagai berikut. 

1. Catu Daya DC 30V/5A LWK305D. 

2. Function Generator GoodWill INSTEK GFG-8015G. 

3. Multimeter digital GoodWill INSTEK GDM360. 

4. Digital Oscilloscope GoodWill INSTEK GDS-1042. 

 

3.2 Uji Karakteristik Transduser Piezoelektrik 

Transduser piezoelektrik yang terdiri dari sensor Tx (transmitter) dan Rx (receiver) 

diperoleh dengan melepaskan kedua transduser ini dari modul HC-SR04, kemudian 

meletakannya tepat berhadapan, 0o, dengan jarak 5 cm (Gambar 15), dan memberikan isyarat 

eksitasi pada sensor Tx berupa isyarat kontinu kotak dari FG sebesar 5 Vpp dengan frekuensi 

40 KHz, diperoleh hasil sebagai berikut. 

 

Gambar 14. Hasil Uji Oscilloscope 

 

Gambar 15. Konfigurasi Tx – Rx. 

Grafik kuning merupakan isyarat masukan ke Tx dari FG, dan grafik biru adalah isyarat 

keluaran di. Terlihat bahwa isyarat kontinu sinusoidal yang merambat melalui udara di Rx 

sekitar + 1,58 Vpp tanpa amplifikasi pada sensor Rx.  Selanjutnya, pada Tabel 2 ditunjukkan 

variasi frekuensi masukan, jarak dan tegangan masukan tetap, yang akan diamati tegangan 

keluaran di Rx. 

Tabel 2. Pengaruh Frekuensi terhadap Tegangan Keluaran. 

Gelombang 

Masukan Tx 

Jarak 

Tx – Rx 

(cm) 

Frekuensi 

(Hz) 

 

Gelombang  

Keluaran Rx 

Amplitudo 

(Vpp) 

Duty cycle 

(%) 

Av 

Nisbah 

Vout / Vin Tx Rx Tx Rx 

Kotak 

Kontinu  

5 5 KHz 
Sinusoidal 

Kontinu  

5 60m 50,09 50,12 0,012 

5 10 KHz 5 60m 50,10 50,49 0,012 

5 20 KHz 5 60m 50,05 50,28 0,012 
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5 30 KHz 5 60m 50,07 49,92 0,012 

5 40 KHz 5 1,58 50,07 50,32 0,316 

5 45 KHz 5 80m 50,05 48,32 0,016 

5 50 KHz 5 60m 50,10 50,28 0,012 

5 60 KHz 5 60m 50,10 50,28 0,012 

5 70 KHz 5 60m 50,12 50,04 0,012 

5 80 KHz 5 60m 50,09 49,96 0,012 

5 90 KHz 5 60m 50,12 50,54 0,012 

5 100 KHz 5 60m 50,11 50,61 0,012 

5 500 KHz 5 60m 49,17 50,12 0,012 

5 1 MHz 5 60m 49,77 50,40 0,012 

Hanya tepat di frekuensi 40 KHz sensor Rx menanggapi dengan baik dengan 

mengeluarkan tegangan maksimal 1,58 Vpp, di rentang frekuensi lainnya, hampir tidak 

memberikan tanggapan, berkisar 0,06 – 0,08 Vpp saja. Sangat jelas terlihat pada grafik 

tanggapan frekuensi Gambar 19. Disimpulkan bahwa frekuensi kerja transduser pada modul 

HC-SR04 yaitu 40 KHz. 

 
Gambar 16. Tanggapan frekuensi Transduser Ultrasonik yang Terdapat pada Modul HC – SR04. 

Tabel 3 menunjukkan pengaruh jarak yang bervariasi terhadap tegangan keluaran Vout 

pada Rx dengan ketetapan tegangan masukan Vin pada Tx 5 V dengan frekuensi 40 KHz 

beserta grafiknya. 

Tabel 3. Pengaruh Jarak terhadap Tegangan Keluaran. 

Gelombang 

Masukan Tx 

Jarak 

Tx – Rx 

(cm) 

Frekuensi 

(Hz) 

 

Gelombang  

Keluaran Rx 

Amplitudo 

(Vpp) 

Duty cycle 

(%) 

Tx Rx Tx Rx 

Kotak 

Kontinu  

1 40 KHz 

Sinusoidal 

Kontinu  

5 10,2 50,09 50,12 

2 40 KHz 5 7,28 50,10 50,49 

5 40 KHz 5 1,58 50,07 50,32 

10 40 KHz 5 3,08 50,07 50,04 

20 40 KHz 5 1,88 50,09 50,77 

50 40 KHz 5 880m 50,06 50,61 

100 40 KHz 5 96m 50,07 48,32 

140 40 KHz 5 76m 50,06 52,54 

0.012 0.012 0.012

0.316

0.016 0.012 0.012

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

10000 100000

A
v

frekuensi (Hz)
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Gambar 17. Pengaruh Jarak terhadap Tegangan Keluaran. 

Tegangan keluaran Rx pada jarak 10 cm (3,08 Vpp) dan 20 cm (1,88 Vpp) terlihat lebih 

besar daripada tegangan keluaran pada jarak 5 cm (1,58 Vpp), yang disebabkan oleh 

pembiasan rambatan gelombang bunyi pada medium udara di jarak 5 cm yang lebih besar. 

Selanjutnya pada Tabel 4 ditunjukkan pengaruh Vin pada Tx yang bervariasi terhadap 

tegangan keluaran Vout  pada Rx dengan ketetapan jarak 5 cm dengan frekuensi 40 KHz 

beserta grafiknya. 

Tabel 4. Pengaruh Tegangan Masukan terhadap Tegangan Keluaran. 

Gelombang 

Masukan Tx 

Jarak 

Tx – Rx 

(cm) 

Frekuensi 

(Hz) 

 

Gelombang  

Keluaran Rx 

Amplitudo 

(Vpp) 

Duty cycle 

(%) 

Tx Rx Tx Rx 

Kotak 

Kontinu  

5 40 KHz 

Sinusoidal 

Kontinu  

1 320m 50,06 50,90 

5 40 KHz 2 720m 50,06 50,08 

5 40 KHz 3 960m 50,06 50,12 

5 40 KHz 4 1,28 50,10 50,20 

5 40 KHz 5 1,58 50,07 50,32 

5 40 KHz 6 1,82 50,07 49,56 

5 40 KHz 7 2,08 50,07 49,92 

5 40 KHz 8 2,32 50,08 50,49 

5 40 KHz 9 2,48 50,06 50,28 

5 40 KHz 10 2,68 50,08 50,57 

 
Gambar 18. Pengaruh Tegangan Masukan terhadap Tegangan Keluaran. 
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3.3 Perwujudan dan Pengujian Charge Amplifier 

Perancangan integrator op-amp penguatan arus akibat perubahan muatan/charge pada 

sensor penerima Rx dengan mengunakan LMP7715 yang memiliki parameter-parameter 

khas dan penting (pada tegangan masukan power supply Vcc+ = 5V) sebagai sebagai berikut [8]: 

Tabel 5. Parameter LMP7715. 
Bati simpal-terbuka Ad, RLoad = 2 kΩ 

Tegangan offset masukan Vio 

Arus offset masukan Iio 

Arus prategangan masukan IB 

Perbandingan penolakan ragam-sekutu ρ 

PSSR 

Gain Bandwith Product 

Pergeseran Vio 

Laju SLEW 

88 dB ≈ 25119 

150 µV 

0,5 pA 

1 pA 

85 dB 

85 dB 

17 MHz 

+ 4 µV/oC 

9,5 V/µs 
 

 

Gambar 19. Konfigurasi kaki-kaki LMP7715. 

Dengan melihat pada gain bandwith product (GBP), dapat diperoleh rentang frekuensi kerja 

piranti dengan bati penguatan op-amp konstan. Sesuai spesifikasi, bati penguatan DC (f = 0 

Hz) yang diharapkan, yaitu 40 dB.  

20 log10 𝐴𝑣 = 40  𝑑𝐵; log10 𝐴𝑣 =
40

20
;  log10 𝐴𝑣 = 2; 𝐴𝑣 = 102 = 100 𝑘𝑎𝑙𝑖   (14) 

Diketahui GBP op-amp 17 MHz, maka jangkauan frekuensi adalah sebagai berikut: 

;  𝐵𝑊𝑓−3𝑑𝐵 =  
17×106

100
= 170 𝑘𝐻𝑧 ;  𝐵𝑊𝑓−3𝑑𝐵 =

𝑓𝑇

|𝐴𝑉0|
   (15) 

Nilai 𝑓𝑇  merupakan unity gain frequency, yaitu frekuensi pada saat bati internal op-amp = 1 

(atau 0 dB), maka op-amp ini memiliki nilai 𝑓𝑇  sama dengan nilai GBP pada Tabel 5. Bati op-

amp masih konstan (flat tanggapan frekuensi) hingga frekuensi maksimum 170 KHz, setelah 

itu berkurang 20 dB/dec. Op-amp LMP7715 memiliki frekuensi kerja maksimal pada 170 KHz, 

sehingga untuk bati 40 dB dengan frekuensi kerja transduser ultrasonik 40 KHz, op-amp ini 

mampu menyediakan bati konstan 40 dB. Untuk meperoleh maksimal bati konstan yang 

dapat disediakan LMP7715 pada frekuensi kerja sensor ultrasonik 40 KHz, maka: 

𝐴𝑣 𝑚𝑎𝑥 =
𝐺𝐵𝑃

𝐹𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖ℎ𝑎𝑟𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛
=  

17 × 106 𝐻𝑧

40 × 103 𝐻𝑧
= 425 𝑘𝑎𝑙𝑖;  

  𝐴𝑣 𝑚𝑎𝑥(𝑑𝐵) = 20 × log10 425 = 52,57 ≅ 53 𝑑𝐵     (16) 

Jika isyarat yang diterima sensor Rx teramati paling kecil 250 mV pada  frekuensi 40 KHz di 

keluaran penguat, maka slew rate (S) :  

𝑆 = 2 × 𝜋 × 𝑉𝑚 × 𝑓𝑚 ;     (17) 
𝑆 = 2 × 3,14 × 250 × 10−3 × 40 × 103; 

𝑆 = 62800 𝑉
𝑠⁄ = 0,0628 𝑉

𝜇𝑠⁄  

Slew rate op-amp harus jauh lebih besar dari ini, diketahui Tabel 5 sebesar 9,5 V/µs. 

 

 

BW.AGBP V 0
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3.3.1 Uji dengan Buffer Circuit 

 

Gambar 20. Voltage Follower. 

 

Gambar 21. Hasil Uji. 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi fisis op-amp apakah bekerja dengan 

baik atau sudah rusak. Dengan mengumpanbalikan pin input inverting ke pin output dan 

menghubungkan pin non-inverting ke catu daya yang sama dengan tegangan kerja op-amp 

+Vcc, yaitu sebesar 5 V, maka tegangan keluaran di pin output sebesar 5V juga, Av = 1. 

Memiliki impedansi input yang tinggi, sehingga dapat menerapkan isyarat lemah di seluruh 

input dan tidak ada arus yang akan mengalir di pin input dari sumber isyarat ke amplifier. 

Dari pengujian diperoleh tegangan pada pin output sebesar 4,996 V. 

 

3.3.2 Pemilihan komponen Uji 

Cf = 7pF, Rf = 500k ohm, Rg = 1,5k ohm, Cg = 10nF, R1bias = R2bias = 1M ohm 

𝐴𝑣 = |−
𝑅𝑓

𝑅𝑔
| =

500𝑘

1,5𝑘
= 333 ; 𝐴𝑣 (𝑑𝐵) = 20 log10 333 = 50,45 𝑑𝐵   (18) 

𝑓𝑐𝑙 =
1

2𝜋𝑅𝑔𝐶𝑔
=

1

2×𝜋×1,5×103×10−8 =
1

9,425×10−5 = 1061,1 𝐻𝑧 ≅ 1 𝐾𝐻𝑧   (19) 

𝑓𝑐ℎ =
1

2𝜋𝑅𝑓𝐶𝑓
=

1

2×𝜋×500×103×7×10−9 =
1

219.91×10−7 = 45473,12 𝐻𝑧 ≅ 45 𝐾𝐻𝑧   (20) 

 
Gambar 22. Skematik Charge Amplifier Dengan Single Supply System. 

Sebelum mengaplikasikan pada tranduser ultrasonik, dengan menggunakan masukan FG 

isyarat sinousoidal kontinu, maka keluaran (pin output) keseluruhan alat adalah sebagai 

berikut: 

Vcc
5V

+

LMP7715

1kHz

V2
-1/1V

+

Cf
7pF

+

Cg
10nF

+ OPAMP5

Vcc
5V

R1bias
1M

R2bias
1M

Rg
1.5k

Rf
500k
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Gambar 23. Hasil Uji Frekuensi 40 KHz. 

 

Gambar 24. Realisasi Keseluruhan Alat.  

Kemudian dengan memvariasikan beberapa frekuensi masukan didapatkan hasil sebagai 

berikut:  

 

Gambar 25. Hasil Uji Frekuensi 2,6 KHz 

 

Gambar 26. Hasil Uji Frekuensi 80 KHz. 

 

Gambar 27. Hasil Uji Frekuensi 130 KHz 

 

Gambar 28. Hasil Uji Frekuensi 170 KHz 

Grafik kuning merupakan isyarat masukan function generator yang stabil pada + 940 mVpp 

/ + 324 mVrms duty cycle + 50% mulai frekuensi 2,6 – 170 KHz. Grafik biru merupakan isyarat 

keluaran (pin 1 pada LMP7715). 

1. Pada frekuensi 2,6 KHz tegangannya sebesar + 5,04 Vpp dan duty cycle 49,87%.  

2. Pada frekuensi 40 KHz tegangannya sebesar + 5,04 Vpp dan duty cycle 81,39%.  

3. Pada frekuensi 80 KHz tegangannya sebesar + 4,80 Vpp dan duty cycle 83,62%.  

4. Pada frekuensi 130 KHz tegangannya sebesar + 4,80 Vpp dan duty cycle 87,73%, dengan 

isyarat sudah terdistorsi.  

5. Pada frekuensi 170 KHz tegangannya sebesar + 2,96 Vpp dan duty cycle 87,74%, dengan 

isyarat sudah terdistorsi.  
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Gambar 29. Uji Alat dengan Mengubah Tegangan 

Masukan Function Generator. 

 
Gambar 30. Uji Alat dengan Mengubah Tegangan 

Masukan Function Generator. 

Pada Gambar 29 diperlihatkan uji alat dengan mengubah tegangan masukan, yaitu isyarat 

kuning  dari FG menjadi 236 mVpp atau 83,5 mVrms duty cycle 50,00% pada frekuensi 40 

KHz, maka didapatkan tegangan keluaran, isyarat biru, sebesar 5,04 Vpp atau 3,38 Vrms duty 

cycle 50,47%. Namun terlihat pada Gambar 30 ketika tegangan masukan menjadi 3,36 Vpp, 

pada frekuensi 40 KHz didapatkan isyarat keluaran yang mengalami distorsi dengan 

tegangan keluaran berkurang menjadi 3,04 Vpp duty cycle 97,90%. 

3.3.3 Perbandingan Spesifikasi dan Hasil Pengujian Alat 

1. Untuk frekuensi kerja sesuai frekuensi resonans, transduser yang digunakan sudah 

memenuhi spesifikasi yaitu pada uji karakterisitik transduser pada Tabel 2 dan Gambar 

16 frekuensi kerja transduser terbukti di sekitar 40 KHz.  

2. Untuk bati minimal 40 dB atau penguatan 100 kali, belum memenuhi spesifikasi karena 

untai yang terwujud masih pada untai pengkodisi sinyal berupa charge amplifier dimana 

pada Persamaan (12) terlihat bahwa nilai Cg, Rg, Cf, dan Rf baru menentukan nilai 

tanggapan frekuensi pada tapis high pass dan tapis low pass. Untuk memperkuat tegangan 

menjadi 100 kali perlu ditambahkan rangkaian inverting opamp setelah rangkaian charge 

amplifier dengan konfigurasi R2/R1 (rangkaian op amp bertingkat/ kaskade). Pada pengujian 

charge amplifier dengan tegangan masukan function generator sebesar 1 Vpp, diperoleh 

tegangan keluaran sebesar 4,8 - 5,04 Vpp pada rentang frekuensi 2,6 KHz, 40 KHz, 80 

KHz, 130 KHz.   

3. Untuk Isyarat input minimum yang masih bisa diperkuat sudah terpenuhi, yaitu sebesar 

236 mV (lebih kecil dari 250 mV) dengan tegangan keluaran sebesar 5,04 Vpp. Terlihat 

pada Gambar 29.   

4. Untuk penggunakan catu daya 3,3 V, digantikan dengan 5V DC karena pada Tabel 5 

parameter-parameter khas dan penting opamp pada tegangan masukan power supply Vcc+ = 

5V. 

5. Kesimpulan 

Kesimpulan uji Karakteristik transduser ultrasonik sebagai berikut. 

 Pada grafik tanggapan frekuensi sensor penerima Rx berfungsi sangat baik pada 

frekuensi 40 KHz dengan faktor kualitas yang sangat tinggi 
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 Pada grafik pengaruh jarak terhadap tegangan keluaran di sensor penerima Rx terlihat 

cukup logis, semakin dekat dengan sensor pemancar Tx maka tegangan keluaran di Rx 

makin besar (merambat di udara), namun terdapat pengecualian pada jarak 5 cm dengan 

tegangan keluaran lebih kecil dari jarak 10 cm dan 20 cm, yang harusnya lebih besar. Hal 

ini disebabkan oleh pembiasan arah rambatan udara yang cukup besar pada jarak 5 cm 

sehingga muatan listrik yang merambat tidak diterima sepenuhnya pada sensor penerima 

Rx 

 Pada grafik pengaruh tegangan masukan terhadap tegangan keluaran terlihat cukup 

linear dan logis, yang mana semakin besar tegangan masukan melalui sensor pemancar 

Tx maka makin besar pula tegangan yang diterima pada sensor penerima Rx 

Kesimpulan desain charge amplifier sebagai berikut. 

 Tegangan isyarat keluaran stabil di 5,04 Vpp duty cycle 50,47% berapapun tegangan 

masukan dari 236 mVpp duty cycle 50,00%  hingga 1,5 Vpp sebelum isyarat keluaran 

mulai mengalami distorsi hingga pada  tegangan masukan 3,36 Vpp duty cycle 49,95% 

maka tegangan keluaran berkurang ke angka 3,04 Vpp duty cycle 97,90%.  

 Variasi frekuensi juga berpengaruh pada amplifikasi charge amplifier yang sudah 

dirancang. Mulai terjadi perubahan duty cycle pada frekuensi + 3 KHz menjadi 78,62% 

(tegangan keluaran stabil di 5,04 Vpp) hingga kemudian terjadi distorsi isyarat dimulai 

pada 80 KHz (4,80 Vpp) dan pada akhirnya pada frekuensi 170 KHz tegangan keluaran 

menjadi 2,96 Vpp dan duty cycle 87,74%.  

 Efek distorsi disebabkan oleh time constant yang dibentuk oleh elemen komponen 

kapasitor Cg dan resistor Rf, dengan 𝜏 = 𝑅𝑓𝐶𝑔, semakin besar 𝜏 maka waktu untuk 

meluruh semakin lama (tidak cepat meluruh). 
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